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WDH Cylinders BV is op zoek naar een 

 

Mechanical Engineer Cylinders 
Locatie Eersel 

 
WDH 

 Wij zijn een productiebedrijf gespecialiseerd in het produceren, repareren, reviseren en 
assembleren van zware cilinders tussen de 50 kg en 25.000 kg 

 Ons bedrijf bestaat uit een leuk team van ongeveer 25 gemotiveerde werknemers op de 
afdeling montage, verspaning, logistiek en bedrijfsbureau 

 Samen ontwerpen en produceren wij hydraulische cilinders 

 Onze klanten komen uit de maritieme, off-shore, infra en heavy lift sector 
 
Werkzaamheden 

 Je gaat samenwerken met onze ervaren Engineer en Sales/engineer 

 Als eerste krijg je, wanneer nodig, een gedegen interne training van onze engineers 

 Na je inwerkperiode bestaan je werkzaamheden uit het ontwerpen van een technisch 
haalbaar, eenvoudig maakbaar product 

 Dit ga je doen in SolidWorks 2D en 3D 

 Het uitvoeren van innovatietrajecten is ook een van de mogelijke werkzaamheden 

 Je kunt ook de sparringpartner voor de verkoopafdeling worden 

 BBL of interne opleiding behoort tot de mogelijkheden 
 
Wij bieden 

 37,5 per week, start werktijd 7 of 8 uur (in overleg),  
parttime is ook mogelijk 

 Startdatum: in overleg 

 Arbeidsvoorwaarden conform CAO 

 Salarisindicatie: € 2.500,00-€ 4.500,00 
 
Voor meer informatie, of als je telefonisch wil solliciteren, 
kun je contact opnemen met dhr. J. Smolders 0497 - 70 02 06. 
Je kunt ook per mail solliciteren via hrm@wdh.nl. 
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